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  VOORWOORD 
 

Namens het bestuur heet ik u van harte welkom als nieuw lid  van 
de Tennisclub Souburg. 
 

Tennisclub Souburg werd op 13 oktober 1975 opgericht. Momenteel 
telt TC Souburg ongeveer 350 leden (waaronder zo'n 50 junioren).  
Op ons mooie tennispark ( zie foto op pag. 35) kan worden gespeeld 
op 7 – in 2006/2007 totaal gerenoveerde – tennisbanen, t.w. 5 
gravel- en 2 ProVision allweatherbanen. Twee gravelbanen (het 
centrecourt) en de twee ProVision kunstgrasbanen zijn voorzien van 
verlichting. In 2008 werd de renovatie van ons park afgesloten met 
de realisering van een  mini-tennisbaan voor de allerkleinsten.  
De grond is in erfpacht van de gemeente; al het andere is eigendom 
van de vereniging. 
 

Het bestuur doet haar uiterste best om nieuwe leden goed op te 
vangen en te informeren. Daartoe dient om te beginnen deze 
brochure, waarin alle belangrijke algemene informatie wordt 
verstrekt. Actuele zaken betreffende tennis en onze club in het 
bijzonder treft u aan op de homepage van onze website 
www.tcsouburg.nl en/of bereiken u via onze facebookpagina. Op de 
website vindt u bovendien nog veel meer wetenswaardigheden. 
En – mits uw adres aan ons is doorgegeven – wordt u ook via e-
mail op de hoogte gebracht van diverse actuele zaken. 
 

Recreatietennis is een belangrijk onderdeel van de clubactiviteiten. 
Ook neemt een groot aantal junioren- en seniorenteams deel aan 
de diverse competities van de KNLTB.  
 

Het tennisseizoen begint officieel op 1 april, maar nu we beschikken 
over all-weather banen en er zelfs – door de zachte winters – kan 
worden doorgespeeld in de wintermaanden is er eigenlijk geen 
sprake meer van een begin (of eind). De  officiële  datum  is echter 
1 april, omdat op die datum de nieuwe competities en andere 
georganiseerde activiteiten van start gaan. 
 

Oefening baart kunst en dat geldt zeker voor nieuwe leden die geen 
ervaring hebben. Het nemen van tennislessen en ook het 
deelnemen aan de tossavonden raden wij hen dan ook ten zeerste 
aan. 
 

De jeugd krijgt bij onze vereniging bijzondere aandacht. Binnen de 
Commissie Recreatieve Activiteiten functioneert de subcommissie 
Jeugdactiviteiten, welke daartoe een speciaal op de jeugd gericht 
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beleidsplan heeft opgesteld, waarin de visie en missie van onze 
club t.a.v. de bij onze vereniging tennissende jeugd wordt 
omschreven. Zo organiseert  deze commissie  diverse evene-
menten, zoals balvaardigheidmiddagen, clubkampioenschappen,  
(mini)toernooien, feestavonden, enz., en zet zij zich o.a. ook in voor 
extra en/of door de vereniging gesubsidieerde tennislessen en 
adviseert zij de zgn. ‘technische commissie’ bij de inschrijvingen 
voor de diverse jeugdcompetities. Dit alles onder het motto: wie de 
jeugd heeft, heeft de toekomst. 
 

Tennissen maakt soms dorstig en moe. Geen nood, ons tennis-
paviljoen – doorgaans ‘kantine’ genoemd – voorziet ruimschoots in 
de behoefte aan een drankje, een hapje, een kopje koffie en wat 
rust. Gezelligheid voert hierbij de boventoon en het is een unieke 
plaats om medeclubleden te ontmoeten. 
 

Tot slot, alles wat u in deze brochure vindt over onze club, wordt 
door clubleden georganiseerd en in stand gehouden. We noemen 
dit Zelfwerkzaamheid. Dat geldt voor het organiseren van 
tennistoernooien t/m het tuinieren en van baanonderhoud t/m het 
doen van bardienst!  
 

Gezelligheid en zelfwerkzaamheid zijn de kracht van TC Souburg. 
Wij willen dan ook graag dat ook u daaraan mee zult gaan doen en 
dat u zich heel snel bij ons thuis zult voelen. 
 

Voorzitter TC Souburg 
 

      
 

   BESTUUR 
 

Het bestuur van de club wordt gevormd door het dagelijks bestuur 
(voorzitter, secretaris en penningmeester) en de voorzitters van de 
diverse commissies. 
We kennen momenteel de volgende commissies: 

 Commissie Beheer en Vrijwilligers 
subcommissies:  - Beheer park en opstallen 

- Beheer paviljoen 
- Vrijwilligers 

 Commissie Prestatieve Activiteiten 
subcommissies:  - Technisch beleid 
    - Selectie en competitie senioren 
    - Selectie en competitie junioren 
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    - Toernooien 
    - Lessen en trainingen 

 Commissie Recreatieve Activiteiten 
subcommissies:  - Toernooien 

- Jeugdactiviteiten 

 Commissie Communicatie, Sponsoring, Leden 
subcommissies:  - Communicatie en PR 
    - Sponsoring 
    - Leden 

 

De samenstelling van  bestuur  en  commissies vindt u op onze 
website onder ‘Clubinformatie’ bij ‘Bestuur e.d.’ en ‘Commissies’.  
Het bestuur komt maandelijks in vergadering bijeen, behalve in de 
maand die in de zomervakantie valt. Van belangrijke punten die 
tijdens de laatstgehouden vergadering(en) aan de orde zijn geweest 
wordt verslag gedaan op de homepage van onze website of via een 
Nieuwsbrief onder  de titel "Van de bestuurstafel".  
 

Ieder voorjaar (februari/maart) wordt de jaarlijkse Algemene Leden 
Vergadering (ALV) gehouden. Op die vergadering worden het 
beleid van het bestuur en de werkzaamheden van de commissies 
over het voorafgaande kalenderjaar besproken en toegelicht en kan 
– indien noodzakelijk – worden gestemd over voorgenomen 
besluiten van het bestuur. U ontvangt voor de ALV een papieren 
uitnodiging en een herinnering via de homepage en/of uw mailbox. 
 

      
 
 

  CORRESPONDENTIE 
 

postadres: 
TC Souburg 
Postbus 1077 
4388 ZH Oost-Souburg 
 

adres tennispark: 
Koopmansvoetpad 69 
telefoon: 0118-470750 
  

Kamer van Koophandel: 
22024133 

rekeningnummers: 
ING:     IBAN NL38 INGB 0680 5149 61 
RABO:  IBAN NL87 RABO 0106 7726 94 
 

website: 
www.tcsouburg.nl 
www.facebook.com/tcsouburg 
 

facebook: 
www.facebook.com/tcsouburg 

      

http://www.tcsouburg.nl/
http://www.facebook.com/tcsouburg
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  COMMUNICATIE 
 

Of het de hoofdreden is om lid te worden van een vereniging is de 
vraag, maar vast staat wel dat mensen contacten hebben en 
contacten leggen heel belangrijk vinden. Gezellig communiceren 
met elkaar op de baan, op het terras of in de kantine is dan ook een 
belangrijk onderdeel van clublid zijn; bovendien versterkt 
communicatie het saamhorigheidsgevoel. 
 

Maar binnen een grote organisatie als TC Souburg, met veel leden, 
een bestuur en diverse commissies, bereik je uiteraard niet zo 
gemakkelijk iedereen. Daarbij werkt een goed onderhouden 
communicatie door bestuur en commissies naar de leden toe  
verhelderend en zorgt voor transparantie. 
 

Er speelt natuurlijk veel meer binnen een club, dan wat je 
doorgaans ter ore komt. Het aan de man brengen van allerlei zaken 
en wetenswaardigheden over tennis in het algemeen, maar in het 
bijzonder over het tennisgebeuren van onze club, is de taak van de 
subcommissie Communicatie en PR. 
 

Om zoveel mogelijk alle leden te bereiken, wordt gebruik gemaakt 
de volgende media: Website, Facebook, Nieuwsflits, Nieuwsbrief. 
 

Website 
Uiteraard is TC Souburg te vinden op het internet. Onze mooie site 
vindt u via  www.tcsouburg.nl.  Dit  medium  is  sinds 1  mei  2013 
– toen er werd gestopt met het uitgeven van een clubblad – het 
belangrijkste communicatiemiddel.  
De website wordt door een “eigen” webmaster onderhouden en 
wanneer nodig verder uitgebouwd. 
Door het bestuur en de commissies wordt van de site gebruikt 
gemaakt om u van hun doen en laten op de hoogte te brengen en 
eventueel mededelingen, plannen en andere wetenswaardigheden 
kenbaar te maken.  
Maar… het is tevens zeer verfrissend wanneer ook de leden hun 
zegje doen via de homepage. Inbreng van de leden is zeer 
gewenst. De redactie die de artikelen op de homepage verzorgt 
rekent hier op. Dus: uw  ideeën, uw ervaringen, uw reacties, e.d. 
kunt u via een eigen artikeltje op de homepage kwijt. 
Iedereen kan 24/7 haar/zijn zelf vervaardigde tekst digitaal sturen 
naar  lobje@tcsouburg.nl waarbij het zeer op prijs wordt gesteld 
wanneer apart(!) een daarbij passende foto of illustratie wordt mee 

http://www.tcsouburg.nl/
mailto:lobje@tcsouburg.nl
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gestuurd. De redactie zal het artikel zo spoedig mogelijk plaatsen op 
de homepage.    
Op onze website vindt u verder een veelheid aan informatie over 
onze club in het algemeen, zoals info over lidmaatschap, bestuur en 
commissies, ontstaansgeschiedenis, tennislessen, kantine(dienst), 
baanbezetting, competitie(team)s, enz., enz.  
Kortom, (haast) alles wat u over TC Souburg weten wil is er op te 
vinden. 
En… mocht u goede ideeën hebben betreffende onze website, laat 
het onze webmaster weten via  webmaster@tcsouburg.nl. 
 

Facebook 
Sinds 2013 wordt ook gebruik gemaakt van een TC Souburg pagina 
op Facebook, te vinden via www.facebook.com/tcsouburg. Nieuwe 
berichten die op de homepage van de website verschijnen worden 
tevens ook op deze facebookpagina geplaatst.  
Voordelen van dit middel zijn: 

a. Gebruikers van internet via computer, tablet of smartphone,  
die onze pagina hebben geliket, ontvangen voortaan 
automatisch bericht dat er nieuws is geplaatst op de website of 
kunnen dit direct via facebook lezen.  
Sneller kunnen we de berichtgeving niet maken.  

b. Er kan desgewenst na lezing worden gereageerd en/of geliket. 
c. De redactie kan inzien hoeveel lezers een bepaald artikel 

heeft bereikt. 
 

n.b. Voor meer ‘vertrouwelijke’ berichtgeving en dat wat (vooral) geen 
wereldwijde bekendheid behoeft wordt van bovengenoemde middelen geen 
gebruik gemaakt. Dergelijke berichten zullen alleen gedeeld worden via 
onderstaande middelen. 
 

Nieuwsflits 
Met als doel nieuws en/of nieuwe informatie vooral tijdig en enkel 
aan de leden te verstrekken worden zeer regelmatig berichten per 
e-mail verstuurd, zodat iedereen op de hoogte is van wat (tijdelijk) 
van belang kan zijn. Dit kunnen berichten zijn over een op handen 
zijnde  activiteit, een herinnering aan een sluitingsdatum voor 
inschrijving, een oproep (bijv. om te komen helpen de banen 
speelklaar te maken), enz, enz. 
Er wordt gebruik gemaakt van de Nieuwsflits om de zekerheid dat 
iedereen op de hoogte zal zijn zo groot mogelijk te krijgen.   
Een Neuwsflits bestaat uit een (of enkele) kort en bondige 
mededeling(en). 

mailto:webmaster@tcsouburg.nl
http://www.facebook.com/tcsouburg
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Er wordt bovendien zo veel mogelijk rekening gehouden met de 
doelgroep, dit ter voorkoming van te veel e-mails in uw mailbox.  
 

Nieuwsbrief 
Om tussentijds uitgebreider berichten te verspreiden, die bovendien 
‘langer houdbaar’ zijn en/of zeker geen wereldwijde bekendheid 
behoeven, is de Nieuwsbrief in het leven geroepen.  
In een Nieuwsbrief worden diverse berichten samengevoegd en zal 
altijd twee of meer pagina’s omvatten. 
Te denken hierbij valt aan verslagen van vergaderingen, financiële 
verslagen, uitslagen van enquêtes, e.d.  
De Nieuwsbrieven worden evenals de Nieuwsflitsen per e-mail 
verzonden om vrijwel zeker te zijn dat dan iedereen wordt bereikt. 
 

n.b. U zult begrijpen dat het noodzakelijk is dat, om de flitsen en brieven te 
kunnen ontvangen, uw mailadres bij onze vereniging bekend dient te zijn. Dat 
is ook de reden waarom we u bij  aanmelding vragen dat in te vullen. 
Alle mailadressen worden verzameld in een databank, onder beheer en 
bewaking van de ledenadministratie. Alleen bestuurs- en commissieleden 
kunnen gebruik maken van deze databank. 
 

      
 

  CONTRIBUTIE 
 

In de tennissport onderscheidt men naar leeftijdsniveau twee 
soorten leden, t.w. junior- en seniorleden.  
TC Souburg kent (sinds mei 2010) daarnaast bovendien een 
nieuwe categorie leden, de pupil. Dit lidmaatschap is in het leven 
geroepen om de drempel tot het tennissen voor de allerjongste 
jeugd te verlagen door hun een luttel jaarbedrag aan contributie te 
berekenen. 
-- Men is pupil in de leeftijd van 0 t/m 10 jaar. 
-- Men is/wordt  junior  vanaf het kalenderjaar waarin men 11 jaar wordt. 
-- Men is/wordt senior  vanaf het kalenderjaar waarin men 18 jaar wordt. 

Naast het pupillen-, junior- en  seniorlidmaatschap  kent  onze  club 
ook het competitielid (sinds december 2011), het ondersteunend lid, 
het erelid en het lid van verdienste. (Een inhoudelijke beschrijving van deze 

laatstgenoemde lidmaatschappen vindt u op onze website onder ‘Lidmaatschap’).   
 

Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. 
Volgens het huishoudelijk reglement dient de contributie te zijn 
voldaan voor 16 maart van het betreffende contributiejaar. Wie heeft 
betaald heeft recht op haar/zijn spelerspasje, dat recht geeft op 
spelen op onze banen, deelnemen aan competities, enz.  
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De contributiebedragen voor een lopend contributiejaar zijn te 
vinden op www.tcsouburg.nl  onder ‘Lidmaatschap’. 
Jaarlijks worden de 1 januari-bedragen opgehoogd aan de hand 
van het consumptieprijs indexcijfer van het CBS. Het bestuur stelt 
derhalve jaarlijks opnieuw de contributiebedragen bij. 
 

Kortingen    
Op onze website treft u een overzicht aan van de door TC Souburg 
gehanteerde contributiekortingen. Hier beperken we ons tot een 
opsomming van de mogelijkheden: 
 later (vanaf mei) in het lopende contributiejaar lid worden 
 pupillen-lidmaatschap 
 junior-lidmaatschap 
 gezinskorting 
De eerste twee gezinsleden (de oudste twee) betalen 100%; het 
derde gezinslid, indien juniorlid betaalt 50%; elk volgend gezinslid, 
indien junior, betaalt 65%. 
 studentenkorting 
Student, indien seniorlid en uitwonend buiten  Zeeland betaalt 50%; 
student, indien seniorlid en uitwonend binnen Zeeland betaalt 75%. 
(bij de penningmeester dient jaarlijks schriftelijk te worden aangetoond 
dat men aan de voorwaarden voldoet om in aanmerking te komen voor 
deze korting door overlegging van schriftelijke gegevens betreffende 
onderwijsinstelling en woonadres). 

 competitielidmaatschap 
 ondersteunend lidmaatschap 
 

Toeslagen 
-- Voor seniorleden geldt een zgn. Opcentenregeling: het 
(standaard)bedrag aan contributie dat door elk seniorlid dient te 
worden betaald wordt opgehoogd met een door het bestuur vast te 
stellen bedrag. 
Deze ophoging kan worden terugverdiend door het verrichten van 
een stuk – door het bestuur te bepalen – zelfwerkzaamheid.  
Het bedrag wordt (door verrekening met de contributienota van het 
daaropvolgende jaar) terugbetaald, wanneer ten minste twee 
eenheden zelfwerkzaamheid zijn verricht; deze kunnen bestaan uit:
 2x kantinedienst 

2x tuin- of baanonderhoud 
1x kantinedienst + 1x tuin- of baanonderhoud 
bestuurs- of commissielid 

http://www.tcsouburg.nl/
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Voor wie in het betreffende kalenderjaar niet de gevraagde 
zelfwerkzaamheid heeft geleverd vervalt het recht op teruggave. 
n.b. deze opcentenregeling geldt niet voor alle leden, er zijn diverse 
uitzonderingen. (Deze vindt u op onze website onder ‘Lidmaatschap’).   

-- Nieuwe leden dienen naast de vereiste contributie € 7,-- aan 
inschrijfgeld te betalen. 
 

Proefpas  
Wilt u - alvorens lid te worden van onze vereniging - eerst eens 
kijken of het tennissen u wel ligt, dan bestaat de mogelijkheid om bij 
de ledenadministrateur voor € 15,-- een proefpas aan te vragen. 
Deze proefpas is 2 weken geldig. Na die 2 weken beslist u of u zich 
wilt aanmelden bij onze vereniging; zo ja,  dan  wordt  de  betaalde 
€ 15,-- in mindering gebracht op uw te betalen lidmaatschap. 
De proefpas kan het gehele jaar aangevraagd worden met 
uitzondering van de maanden juli en augustus. (zie ook op de website 

onder ‘Lidmaatschap’). 
 

Restitutie 
Leden die om fysieke redenen langdurig niet (hebben) kunnen 
tennissen (minimaal 6 maanden binnen 1 kalenderjaar) kunnen bij 
de penningmeester of de ledenadministrateur een verzoek indienen 
tot restitutie van (een deel van) het contributiebedrag. Indien het 
verzoek gehonoreerd wordt, zal de contributie over de inactieve 
periode gerestitueerd worden. Daarbij worden wel de bonds-
contributie, die TC Souburg voor ieder lid aan de KNLTB moet 
afdragen, én de volledige jaarcontributie behorend bij het 
ondersteunend lidmaatschap in mindering gebracht. 
Het is echter niet mogelijk om voorafgaand aan de contributiefactuur 
een verzoek in te dienen tot het niet betalen van de contributie. Wel 
is het mogelijk bij de penningmeester/ledenadministrateur aan te 
geven dat men vanaf een bepaalde datum niet in staat is te spelen 
+ de reden daarvan. Achteraf kan dan, mits voldaan wordt aan 
minimaal 6 maanden inactiviteit binnen 1 kalenderjaar, een verzoek 
ingediend worden tot restitutie. Ieder verzoek zal in het bestuur 
behandeld worden, waarna het betrokken lid door een bestuurslid 
geïnformeerd zal worden over de beschikking van het bestuur. 
 

p.s. Informatie over ‘Ledenpas kwijt? Wat dan?’ en ‘Beëindigen lidmaatschap’ 
kunt u vinden op onze website onder ‘Lidmaatschap’).   
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  TENNISSEN en andere activiteiten…  
    

De voorzitter gaf in zijn voorwoord al aan dat recreatief tennis een 
belangrijk onderdeel is van de clubactiviteiten; samen op een 
ontspannende  manier een balletje slaan en plezier beleven aan het 
tennisspel en de gezelligheid eromheen. Dit kunt u doen door zelf 
uw tegenstander(s) te kiezen of door deel te nemen aan toernooien. 
 

Daarnaast zijn er bij onze club voldoende mogelijkheden om deel te 
nemen aan prestatief tennis;  samen met andere spelers (als 
team) wedstrijden spelen tegen teams van andere verenigingen in 
competitieverband. Om aan een competitie deel te nemen dient u 
zich eerst in te schrijven via een inschrijfformulier op de website. 
Voor het samenstellen/indelen van de diverse teams is er binnen de 
Commissie Prestatieve Activiteiten de subcommissie Selectie en 
competitie (vaak nog technische commissie genoemd). De leden 
van deze commissie zullen hun uiterste best doen om u in een 
passend team in te delen. 
n.b. Vooral bij lager geklasseerde teams is het verschil tussen prestatief en recreatief   
       tennis nog nauwelijks aanwezig, het gaat dan vooral (ook) om gezelligheid. 

Ook worden er met name in de wintermaanden nog losse 
activiteiten georganiseerd; activiteiten die eigenlijk los staan van 
het tennisspel, maar met het doel om de gezelligheid en 
saamhorigheid te bevorderen. 
Zo is het vanaf oktober tot april op maandagavond om de 14 dagen  
bridgeavond in ons tennispaviljoen. 
Incidenteel vinden er ook klaverjasavonden plaats en soms wordt er 
zomaar een (winter)feestavond georganiseerd. 

Over alle bovenvermelde activiteiten wordt u tijdig geïnformeerd.  
 

Toernooien 
Voor het organiseren en in stand houden van diverse recreatieve 
toernooien is er een subcommissie Toernooien binnen de 
Commissie Recreatieve Activiteiten. De leden van deze subcom-
missie (ook wel toernooicommissie genoemd) zetten zich in om de 
hierna genoemde toernooien plaats te doen vinden en goed te laten 
verlopen: 
 

Openingstoernooi 
Aan het begin van elk zomerseizoen wordt het openingstoernooi 
georganiseerd. Dit toernooi staat in het teken van (hernieuwde) 
kennismaking en gezelligheid. De vorm hiervan is niet vast, en is 
afhankelijk van het aantal deelnemers. Er worden alleen dubbels en 
gemengd-dubbels gespeeld. 
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Clubkampioenschappen 
Het is de gewoonte dat elk jaar clubkampioenschappen worden 
gehouden voor alle leden. Er worden enkels, mixed-, dames- en 
herendubbels gespeeld. 
 

Tossavond 
In principe – behalve in de zomervakantie, tijdens toernooien en 
clubkampioenschappen – is vanaf de eerste donderdag in mei elke 
donderdagavond vanaf 19.00u tossavond. Deze avonden zijn bedoeld 
om het onderlinge contact te verstevigen. Op zo’n avond wordt u 
gekoppeld aan een andere deelnemer. Met wie en tegen wie u speelt is 
afhankelijk van het aantal deelnemers. In principe wordt er alleen mixed 
gespeeld, maar een dames- of herendubbel is ook mogelijk. Er wordt 30 
minuten gespeeld, waarna opnieuw wordt ingedeeld. Vergeet niet uw 
spelerspasje mee te nemen. Zeker voor nieuwe leden is dit een prima 
gelegenheid om in een ongedwongen sfeer een balletje te slaan en 
andere leden te leren kennen. 
 

Mixed Invitatietoernooi 
Een van de laatste zondagen in de maand juni wordt dit toernooi 
georganiseerd. Ieder lid van TC Souburg kan hieraan deelnemen, onder 
voorwaarde dat een dame een heer of een heer een dame inviteert van 
buiten de vereniging. 
 

Ladies Night 
Jaarlijks vindt er een toernooi alleen voor dames plaats, waarbij een 
dame die lid van onze vereniging is (in principe) een dame van een 
andere vereniging uitnodigt. 
 

JoJo-toernooi 
Op een zondag in juni wordt dit toernooi georganiseerd, waarbij een 
seniorlid een juniorlid (of andersom) uitnodigt. Beide deelnemers moeten 
wel lid zijn van de vereniging. 
 

Eindezomertoernooi 
In principe op de laatste zondag in september wordt, ter afsluiting van 
het zomerseizoen, een gezelligheidstoernooi georganiseerd. De vorm 
hiervan is niet vast en is afhankelijk van het aantal deelnemers. 
 

Snerttoernooi 
In januari starten we het jaar met het Snerttoernooi voor onze 
seniorleden. Er worden mixed-dubbelpartijen gespeeld met wisselende 
partner. Uiteraard wordt er die dag voor een heerlijke kop erwtensoep 
gezorgd. 
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Aan al deze te organiseren toernooien wordt tijdig ruchtbaarheid 
gegeven. Jaarlijks wordt van al deze toernooien een kalender 
opgemaakt die op de website te vinden is en waarvan in het 
tennispaviljoen grote posters hangen. 
Bovendien wordt u via onze communicatiemiddelen tijdig op de 
hoogte gebracht van een aanstaand toernooi en de bijbehorende  
inschrijvingstermijn.  
Inschrijven voor een toernooi kunt u via een inschrijfformulier dat 
tegen die tijd op de website is te vinden. 
 

In het bijzonder noemen we het Open Souburg toernooi 
Sinds 2001 wordt jaarlijks op onze club een van de grootste en 
gezelligste open tennistoernooien van Zeeland gehouden. Dit 
prestatieve toernooi wordt aan het  begin van de zomervakantie op 
ons park gehouden. Het duurt 9 dagen en de spelers komen vanuit 
de hele regio en soms van nog verder… 
Er wordt gespeeld in diverse  categorieën verdeeld over de speel-
sterktes 8 t/m 3. Vooral ook de avonden van dit toernooi zijn erg 
gezellig (dartavond, cocktailavond, feestavond, e.d.). Dit evenement 
wordt georganiseerd door een enthousiaste groep vrijwilligers, de 
Souburg Open Toernooi commissie, onderdeel van de subcom- 
missie Toernooien binnen de Commissie Prestatieve Activiteiten. 
 

n.b. voor de jeugdtoernooien zie pag.16. 
 

Competities 
Voor het doen deelnemen aan, voor het indelen van spelers (in 
teams) en voor het in goede banen leiden van de diverse 
competities zijn er binnen de Commissie Prestatieve Activiteiten de 
subcommissies Technisch beleid, de subcommissie Selectie en 
competitie senioren en de subcommissie Selectie en competitie 
junioren. De leden hiervan zetten zich in om goede teams samen te 
stellen en om de hierna genoemde competities plaats te doen 
vinden en goed te laten verlopen. 
 

De KNLTB organiseert vanaf april tot en met de herfst diverse 
competities op buitenbanen. Er is onderscheid tussen landelijke en 
districtscompetities. De landelijke competities worden op zondag 
gespeeld, de districtscompetities op zaterdag, dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag. 
Onze vereniging doet jaarlijks met ca. 40 teams (incl. de jeugd) mee 
aan de diverse competities. 
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Hoewel de competities beslag leggen op een flink aantal banen, 
wordt er altijd rekening gehouden met recreatiespelers. 
 

Aan alle competities wordt tijdig ruchtbaarheid gegeven via de 
website, facebook en/of een Nieuwsflits.  
Inschrijven voor een competitie kunt u via de website.  
Op welke datum een bepaalde competitie begint wordt vastgesteld 
door de KNLTB. 
Het is mogelijk zich in te schrijven voor meerdere competities, mits 
deze elkaar niet overlappen.   
Deelname aan een competitie is niet kosteloos; per team wordt een 
bedrag van  ± € 60,-- in rekening gebracht (bondsbijdrage, ballen, 
e.d.) 
 

voorjaarscompetities 
Deze worden gespeeld op buitenbanen in de periode van april t/m 
juni. Er wordt gespeeld in poules van (meestal) 8 teams. Elke 
competitie duurt derhalve 7 achtereenvolgende weken. Voor wie 
zich niet wil binden aan het 7 keer beschikbaar zijn, bestaat ook de 
mogelijkheid zich op te geven als reserve. 
Er zijn de volgende competities: 
 

0 dames district enkel op dinsdag 
0 dames district dubbel dinsdag 
0 dames district enkel op zaterdag 
0 heren district zaterdag 
0 heren district zaterdag 35+ 
0 heren district dubbel 35+ op zaterdag 

     0   heren dubbel 30+ op vrijdagavond 
0 mixed district zaterdag  ***  
0 mixed district zaterdag 35+  *** 
0 mixed zondag 
0 mixed zondag 35+ 
0 heren zondag                            
0 heren zondag 35+ 
0 dames zondag 
0 veteranen heren 55+ op donderdag 
0 veteranen mixed (dames 50+ heren 55+) op donderdag 
 

*** De mixed competities op zaterdag worden gespeeld na de heren/dames 
competities op zaterdag. Voor het district Zeeland kan derhalve nog aan beide 
competities worden deelgenomen. 
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herfstcompetities 
Deze worden gespeeld op buitenbanen in de periode van medio 
september t/m begin november op 6 achtereenvolgende zaterdagen 
in poules van 4 of 7 teams. 
Er dient bij deze competities te worden ingeschreven als team. 
 

Voor de dames geldt dat zowel aan de herfstcompetitie als aan de 
dameswintercompetitie kan worden deelgenomen. 

 

0  mixed 17+  (6 dubbels) 
0  mixed 35+  (6 dubbels) 
0  heren 17+  (4 singles en 2 dubbels) 
0  heren 35+  (4 singles en 2 dubbels) 
0  dames 17+  (4 singles en 2 dubbels) 
0  gemengd t/m 17 (4 singles en 2 dubbels) 

 

interne wintercompetitie 
Deze ‘wilde’ (niet onder de vlag van de KNLTB) competitie is een 
initiatief van een van onze leden. Ze is opgezet om nieuwe leden en 
fanatieke ‘overwinteraars’ lekker te laten doortennissen in de rustige 
periode tussen herfst- en voorjaarscompetities. Doordat we twee  
all-weatherbanen hebben is dit mogelijk.  
Er is een poule voor mixedkoppels en een poule voor enkelspelers.  
 

dorpencompetitie 
Als team kan er in de wintermaanden ook worden deelgenomen 
aan een competitie voor mixedteams waaraan diverse verenigingen 
uit de regio deelnemen (ook niet onder de vlag van de KNLTB).  
 

Deze ‘wilde’ competities worden op zaterdagen gespeeld, omdat in 
het weekend de banen er meestal toch stil en verlaten bij liggen. 
(slechts bij uitzondering mag er ook op andere dagen worden gespeeld, 
mits er rekening wordt gehouden met de doordeweeks vrij drukke 
bezetting van de banen).  
 

Algemeen: 
Aan alle competities wordt tijdig ruchtbaarheid gegeven op de website 
en/of via een Nieuwsflits. Inschrijven voor een competitie kunt u door het 
invullen van een inschrijfformulier op de website. 
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  JEUGD 
 

TC Souburg is een vereniging die de jeugd hoog in het vaandel 
heeft staan. Om op een gestructureerde wijze aandacht aan de 
jeugd te schenken is er een jeugdbeleidsplan, waarin de 
vereniging haar jeugdbeleid vorm geeft. Uitgangspunt is de visie 
van TC Souburg op de jeugd:  “De vereniging biedt onze jeugdleden 
de mogelijkheid om op zowel recreatief als prestatief gebied tennis 
te kunnen spelen. De vereniging biedt een stimulerende omgeving, 
waarin ieder het maximaal mogelijke uit zichzelf kan halen op elk 
niveau. Plezier hebben in het tennisspel staat hierbij voorop”.  Om 
dit te bereiken is binnen de Commissie Recreatieve Activiteiten de 
subcommissie Jeugdactiviteiten – doorgaans jeugdcommissie 
genoemd – ingesteld, die vele activiteiten organiseert om het 
jeugdbeleid te verwezenlijken. De activiteiten zijn zowel recreatief 
als prestatief van aard. 
 

Op onze website kunt u onder ‘Jeugd’ meer informatie vinden 
specifiek de jeugd betreffend.   
 

Tennislessen  
Zowel voor de recreatieve als prestatieve jeugd is het aan te 
bevelen tennislessen te nemen. Met name op jonge leeftijd kan de 
juiste techniek beter en sneller worden aangeleerd. Alle jeugdleden 
zijn in de gelegenheid om tennislessen te volgen. Om het nemen 
van tennislessen te stimuleren en omdat lessen veel geld kost, 
wordt door de vereniging voor  de  jeugd  subsidie  verstrekt  op  het  
lesgeld. Meer informatie over de tennislessen is terug te vinden op 
de website; tevens kan men zich daar voor tennisles inschrijven (zie 
ook verderop bij TENNISLES). 
 

Bal- en slagvaardigheid  
Op enkele donderdagmiddagen wordt er voor de beginnende jeugd 
(4 t/m 8 jaar) bal- en slagvaardigheid gegeven in de vorm van 
spelletjes met bal en racket. Aan het einde van de cursus wordt er 
een parcours afgelegd, waarbij de kinderen hun eerste diploma 
kunnen behalen. 
 

Recreatieve activiteiten  
Algemeen:  
Een van de doelstellingen is, dat onze jeugd en hun ouders de sfeer 
binnen de vereniging met ten minste het cijfer 7 waarderen. Om dit 
te verwezenlijken worden diverse activiteiten georganiseerd.  
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Ook tijdens de prestatieve activiteiten wordt veel aandacht besteed 
aan de sfeer, maar de recreatieve activiteiten worden hiervoor bij 
uitstek georganiseerd. 
Een greep uit het brede aanbod: 
 

Openingstoernooi 
Jaarlijks starten we het zomerseizoen met het openingstoernooi. Het 
doel is om de bleke neuzen weer naar buiten te krijgen, elkaar na de 
winter weer lekker op het gravel tegen te komen en onze nieuwe leden 
kennis te laten maken met de andere leden. Er worden wedstrijdjes 
gespeeld, waarbij de gezelligheid voorop staat en waarbij iedereen op 
zijn/haar niveau kan spelen. 
 

JoJo-toernooi 
Een van de hoogtepunten elk jaar is het JoJo-toernooi. Bij dit toernooi 
worden dubbels gevormd, bestaande uit een jeugdspeler en een 
seniorspeler. Ooms, tantes, vaders, moeders of de buurman spelen 
samen met nicht, neef, zoon, dochter of een bekende. Het gaat de hele 
dag om de gezelligheid, maar ook om de prachtige prijzen. Een  ware 
aanrader! 
 

Daviscup-toernooi 
Tijdens dit evenement worden vier jeugdsp(e)el(st)ers aan elkaar en aan 
een land gekoppeld en nemen de strijd op tegen andere landen. T-shirts 
worden beschilderd, vlaggen worden gemaakt en opgehangen, maar 
vooral ook wordt er op de banen strijd geleverd in enkel- en 
dubbelpartijen voor de titel en de prachtige prijzen. 
 

Oliebollentoernooi 
In de winterperiode is er aan oliebollen geen gebrek, zo ook niet bij TC 
Souburg. Jaarlijks organiseren we eind december of begin januari een 
heus Oliebollentoernooi op de buitenbanen. En hoewel een warme trui is 
aan te bevelen, is het lekker om midden in de winter weer eens buiten te 
spelen. En, dat er tussen het tennissen door menige oliebol wordt 
verorberd, behoeft geen uitleg. 
 

Eindejaarstoernooi 
Met alle andere activiteiten in de winter wellicht niet meer de beste 
naam, maar het eindejaarstoernooi is nu eenmaal een traditie, die je niet 
zomaar overboord zet. Het eindejaarstoernooi kondigt het eind van het 
zomerseizoen aan en we spelen die dag niet alleen lekkere 
tennispartijen, maar doen ook andere activiteiten, zoals ‘rond het net’, 
tafeltennis en nog veel meer. 
 



www.tcsouburg.nl                                                    www.facebook.com/tcsouburg 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
Informatieboekje -17-  TC Souburg  

Niet-tennis activiteiten 
In de wintermaanden worden zo nu en dan ook niet-tennis activiteiten 
georganiseerd, zoals zwemmen, bowlen, dropping/speurtocht, enz. 
 

Gezellige avonden 
In ons gezellige clubhuis wordt enkele keren per jaar een gezellige 
avond georganiseerd. Wat we dan doen? Dat is elke keer weer een 
verrassing. Een greep uit ons aanbod: een filmavond met veel gratis 

popcorn, karaoke met disco, een spelletjes- of casinoavond. 
 

Prestatieve activiteiten 
Algemeen 
Naast gezelligheid en sfeer is een andere belangrijke doelstelling 
van de vereniging om alle jeugdleden de kans te bieden om op 
prestatief niveau tennis te kunnen spelen. We doen dit onder 
andere door toernooien te organiseren en jeugdspelers te laten 
deelnemen aan de competities van de KNLTB. Aan talentvolle 
jeugdleden worden extra faciliteiten geboden, zoals onder andere 
extra trainingen en  begeleiding. Het  uiteindelijke doel  is  dat  het 
1e seniorenteam van de vereniging volledig bestaat uit zelf 
opgeleide jeugdspelers. 
 

Competities 
Jeugdleden worden  gestimuleerd om competitie te spelen. In het 
voorjaar (april/juni) wordt er op woensdagmiddag gespeeld door 
jeugdteams t/m 13 jaar; op zaterdag en zondag door jeugdteams in de  
leeftijd t/m 17 jaar. Een competitie duurt zeven weken. 
Er kan worden deelgenomen aan de volgende competities:      

0   jongens woensdagmiddag 
0 mixed woensdagmiddag     
0   jongens zondag 
0   mixed zondag 
 

In het najaar is er een herfstcompetitie, waarbij zeven weken lang buiten 
wordt gespeeld. Deze competitie staat open voor de oudere jeugd t/m 17 
jaar.   
 

Minitoernooien 
Voor de jeugdleden die nog op het miniveld spelen worden jaarlijks 
enkele toernooimiddagen gehouden. De beste sp(e)el(st)er mag zich 
jeugd-mini-clubkampioen noemen. 
 

Clubkampioenschappen enkel, dubbel en mixed-dubbel 
Jaarlijks wordt er uiteraard ook bij de jeugd gestreden om de titels van 
clubkampioen in  diverse leeftijdscategorieën. Gedurende een week 
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worden enkelpartijen, dubbelpartijen en mixed-dubbelpartijen gespeeld. 
Traditioneel vinden de finales op zondag plaats. 
 

Uitwisselingen en diverse KNLTB-toernooien 
Jaarlijks vinden er uitwisselingen plaats tussen de betere jeugdspelers 
van TC Souburg en die van andere verenigingen. Daarnaast stimuleren 
we onze jeugd om deel te nemen aan diverse KNLTB-jeugdtoernooien in 
de omgeving. 
 

KNLTB Open jeugd toernooi 
In de herfstvakantie organiseert TC Souburg jaarlijks een open jeugd 
toernooi waaraan jeugdspelers uit heel Zeeland deelnemen. Tevens zijn 
er vaak deelnemers uit Brabant, Utrecht en Limburg. Er wordt gespeeld 
in de leeftijdsklassen vanaf 10 t/m 18 jaar. 
 

Trainingen 
Voor de getalenteerde jeugdspelers worden er extra trainingen 
georganiseerd (de zgn. selectietrainingen). Om hiervoor in aan-
merking te komen dient aan bepaalde criteria te worden voldaan. 
De subcommissies Technisch beleid en Selectie en competitie 
junioren (binnen de Commissie Prestatieve Activiteiten) stellen 
jaarlijks in overleg met de tennisleraren de selectie samen. 
    

Tenniskamp 
In de zomervakantie wordt door onze tennisleraren een tenniskamp 
voor de jeugd georganiseerd. Naast deelname aan een toernooi 
wordt er dagelijks getraind. Uiteraard vinden er ook diverse 
ontspannende activiteiten plaats, zoals een bonte avond, 
zwemmen, disco en nog veel meer. 
 

      
 

  TENNISLES 
 

Tennis is een boeiende sport voor jong en oud. De sport lijkt heel 
makkelijk maar blijkt, wanneer je voor de eerste keer een bal over 
het net probeert te slaan, toch een stuk moeilijker. Dat komt doordat  
tennis veel techniek en tactisch inzicht vraagt, bijvoorbeeld de 
techniek hoe een bal te ontvangen, te retourneren, te serveren, enz. 
Daarom is het verstandig om, zeker als beginner, tennislessen te 
nemen om deze basistechnieken zo goed en zo snel mogelijk onder 
de knie te krijgen.  
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Tennisles wordt in groepsverband gegeven gedurende 18 weken en 
privé gedurende 9 of 18 weken. De jongste jeugd (vanaf 5 à 6 jaar) 
krijgt met 4 tot 6 personen 45 minuten les. 
Voor de jeugd vanaf 8, 9 à 10 jaar (afhankelijk van het niveau) en 
senioren bestaat de mogelijkheid in een groep van 4 of 2 te lessen. 
Een lesuur bedraagt 60 minuten. 
De lesduur van een privé-les (één persoon) bedraagt 30 minuten. 
Voor lesuren die door slecht weer niet kunnen doorgaan gelden  de 
volgende regels: 
a. Bij groepsles geldt de 50% regeling van de VNT (Vereniging 

van Nederlandse Tennisleraren), wat inhoudt dat de 1e 
regenles niet wordt ingehaald, de 2e regenles wel, de 3e niet, 
enz. 

b. Bij 9 weken privé-les worden alle lessen ingehaald. 
c. Bij verhindering gaarne telefonisch afmelden bij de trainer. 
 

Het honorarium voor de trainers is vastgesteld in overeenstemming 
met de richtlijnen van de Vereniging van Nederlandse Tennisleraren. 
 

Op de website kunt u onder ‘Clubinformatie’ bij ‘Tennislessen’ 
vinden welke lessen er mogelijk zijn en wat de daaraan verbonden 
kosten zijn. Via een, eveneens daar te vinden, inschrijfformulier kunt 
u zich voor de door u gewenste lesuren opgeven.  
 

n.b. - U dient de  kosten van uw  tennislessen  rechtstreeks  met  de 
          trainers af te rekenen. 
       - U kunt alleen tennisles nemen als u lid bent van TC Souburg. 
       - Op een zondag in september  wordt  er  door  de  trainers  een 
         Lesserstoernooi   georganiseerd   voor   alle   seniorleerlingen,     
         ongeacht  hun niveau. 
 

      
 

  TENNISMATERIAAL 
 

Racket 
Wanneer u begint met tennissen, koop dan niet meteen een duur 
racket. Vraag advies aan een tennisleraar, omdat de omvang van 
de greep en het gewicht van het racket van persoon tot persoon 
verschillen. 
 

Kleding 
De tenniskleding is aan mode onderhevig, maar zorg ervoor dat het 
niet aanstootgevend is, dat het van goed vochtopnemend en licht   
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materiaal is gemaakt, zodat u zich er gemakkelijk in kunt bewegen. 
Het is belangrijk een trainingspak aan te schaffen, want het kan in 
het voor- en najaar erg fris zijn en bovendien is een trainingspak  
belangrijk om te voorkomen dat u na het spelen te snel afkoelt. 
 

Schoenen 
Een tennisschoen moet een vlak, naar binnen gericht  profiel 
hebben. Schoenen met grote noppen of ribbels zijn niet toegestaan. 
U beschadigt er het oppervlak van de tennisbaan mee. In elke 
sportzaak kan men u hierover adviseren. 
 

Ballen 
Tennisballen bestaan uit rubber dat met vilt bekleed is. Er zijn met 
lucht(druk) gevulde en drukloze (massief rubberen) ballen, alle met 
een middellijn van ca. 6½  cm en een gewicht van 57 gram. Er zijn 
langzame, snelle, zware en lichte ballen. De bekleding van 
langzame ballen is iets dikker en wordt tijdens het spelen wolliger. 
Daardoor wordt de bal zwaarder en moeilijker te bespelen. 
 

Als u gaat lessen of deelneemt aan een toernooi of competitie, dan 
worden de ballen verstrekt door de organisatie. 
Wanneer u zelfstandig gaat tennissen (vrij spelen), dan dient u zelf 
voor ballen te zorgen. Ze zijn (per 3 of 4) te koop in iedere 
sportzaak en op de sportafdeling van diverse warenhuizen. 
Koop – zeker als beginner – liefst geen drukloze of overjarige 
ballen, want die hebben te weinig veerkracht en kunnen u een 
blessure bezorgen (tennisarm). Dit gevaar dreigt ook wanneer een 
bal kaal wordt of een lage spanning krijgt; gooi hem dan weg, 
anders verknoeit u bovendien uw slag. 
 

      
 

  ONDERHOUD  TENNISPARK 
 

Wie aan tennissen denkt zal het eerst denken aan de tennisbanen, 
hoeveel ervan zijn, welke baansoort en de staat van onderhoud. 
Maar een tennispark bestaat uit veel meer, zoals een oefenkooi, 
een beregeningsinstallatie, verlichting,  groenvoorziening, bankjes, 
prullenbakken, opbergruimtes voor materialen en natuurlijk een 
tennispaviljoen. 
 

De grond, waarop ons tennispark ligt heeft de vereniging in erfpacht  
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van de gemeente. Al het andere is eigendom, hetgeen inhoudt dat 
de vereniging dus zelf dit alles dient te onderhouden en... dient te 
bekostigen. 
 

Om alles goed te onderhouden is er de subcommissie Beheer park 
en opstallen, onderdeel van de Commissie Beheer en Vrijwilligers. 
Deze subcommissie maakt jaarlijks plannen voor het plegen van 
onderhoud en de noodzakelijke werkzaamheden op en rond de 
banen en in of aan het paviljoen. Dat zijn heel veel te verrichten 
werkzaamheden, zoveel zelfs, dat de leden van deze sub-
commissie dit niet alleen kunnen uitvoeren. Daarbij is dus de hulp 
nodig van de leden. Door het bestuur wordt dan ook op alle leden 
een zeer dringend beroep gedaan om zelf ook deel te nemen aan 
de diverse werkzaamheden, aan de zgn. zelfwerkzaamheid. 
 

Zelfwerkzaamheid heeft  belangrijke voordelen. 
-- De belangrijkste kostenpost van een tennisvereniging is de post 
“banen en  onderhoud”. Door dit  werk voor het grootste deel zelf te 
doen, kunnen we belangrijk besparen op de contributie. De leden 
van TC Souburg betalen dan ook – in vergelijking met andere 
verenigingen in de regio – een lage contributie.  
-- Zelfwerkzaamheid leidt ook tot een grotere betrokkenheid en een 
hechter saamhorigheidsgevoel bij de leden. 
 

Via de website, facebook en via uw mailbox (Nieuwsflits) wordt u op 
de hoogte gebracht van wanneer en waarvoor uw hulp, uw 
zelfwerkzaamheid, verlangd wordt. 
 

Jaarlijks terugkerende werkzaamheden 
Speelklaar maken van de banen 
Op 1 april begint officieel het tennisseizoen, want rond die datum 
beginnen de voorjaarscompetities weer volop te draaien. Maar 
voordat dat mogelijk is, dienen eerst de gravelbanen opnieuw in 
topconditie te worden gebracht. Daartoe worden de lijnen en de 
oude gravellaag (althans de toplaag) verwijderd en opnieuw 
aangelegd. Dat is een heel karwei, want er moet worden geschept, 
gekruid, geveegd, gestrooid, geëgaliseerd, gewalst, gespoten, enz., 
enz. Daarmee moet dan ook al vanaf eind februari worden 
begonnen. Vooral op de zaterdagen, maar ook op doordeweekse 
dagen is er dan een grote groep vrijwilligers nodig, want de klus 
moet voor 1 april zijn geklaard. 
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Bovendien dienen ook – hoewel minder arbeidsintensief – de all-
wheather banen “opgepoetst” te worden voor het nieuwe seizoen.   
 

U begrijpt dat voor dit jaarlijks terugkerende karwei veel 
zelfwerkzaamheid gevraagd wordt; op die zaterdagen is dan ook 
ieder lid van harte welkom. Er is dan een lid van de Commissie 
Beheer als coördinator aanwezig. 
 

Baanonderhoud 
Gedurende het seizoen dienen met name de gravelbanen in goede 
conditie te blijven en dit vraagt voortdurend onderhoud. De plekken 
waar geserveerd wordt slijten uit, lijnen komen soms los te liggen, 
bladeren moeten worden verwijderd, onkruid dient te worden 
bestreden, enz. Iedere maandagavond is er daarom een groepje 
vrijwilligers nodig om enkele banen weer in goede conditie te 
brengen. 
Ook hiervoor is weer veel zelfwerkzaamheid van leden nodig; op 
maandagavond vanaf 19:00u is ieder lid daarvoor van harte 
welkom. Er is ook dan een lid van de Commissie Beheer als 
coördinator aanwezig. 
Daarnaast houdt op de woensdagmorgens een groep enthousiaste 
50+-ers zich ook met bovengenoemde werkzaamheden bezig. Om 
9:00u wordt gestart met een kopje koffie en de werkzaamheden 
duren tot 12:00u. Zelfwerkzaamheid en gezelligheid gaan hier hand 
in hand. 
 

Tuinonderhoud 
In het voorjaar en gedurende de rest van het seizoen vragen ook de 
planten van ons mooie park de nodige aandacht. Willen we alles in 
goede staat houden, dan zijn daar veel “groene vingers” voor nodig. 
Eén van de leden van de subcommissie Beheer park en opstallen 
heeft speciaal dit onderdeel op zich genomen. Maar ook deze klus 
is voor één persoon te groot, vandaar dat – wanneer de noodzaak 
zich voordoet – een groep vrijwilligers wordt benaderd om de 
helpende hand te komen bieden. 
Wanneer u belangstelling heeft om juist daarbij (vaker) te helpen, 
laat u dat dan weten aan de commissie. 
 

Winterklaar maken van de banen 
Op gravelbanen kan/mag in de wintermaanden niet altijd worden 
doorgespeeld, zeker niet wanneer de vorst in de grond zit en bij 
dooiweer; deze baansoort heeft dan rust nodig. Om te voorkomen 
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dat er dan toch op gespeeld gaat worden, worden uit voorzorg  de 
netten en lijnen weggehaald; voor het opnieuw speelklaar maken 
moeten deze toch worden verwijderd. Dit verwijderen wordt gedaan 
door leden van de commissie; we noemen dit  – met een wat 
vreemde omschrijving – het winterklaar maken van de banen. 
 

Reparaties en onderhoud 
Voor de bovengenoemde werkzaamheden zijn uiteraard diverse 
machines en materialen nodig en deze vragen ook regelmatig 
onderhoud en/of reparatie. 
Daarnaast zijn er de hekwerken, de bankjes, de afvalbakken, de 
bestrating, enz. die allemaal in goede staat dienen te blijven. 
Ook de gebouwen hebben regelmatig onderhoud nodig en dienen 
zo nodig gerepareerd te worden. 
 

U zult begrijpen dat de leden van de subcommissie Beheer park en 
opstallen zich nooit hoeven te vervelen en dat ze zeer dankbaar zijn 
voor elke helpende hand; zonder zelfwerkzame leden is hun taak 
niet te realiseren!! 
Mogen zij op u rekenen? 

      
 

  GEBRUIK VAN DE BANEN 
 

De banen zijn geen openbare banen, doch uitsluitend beschikbaar 
voor leden van TC Souburg. 
Een uitzondering hierop zijn uiteraard de tegenstanders tijdens de 
competities en de deelnemers aan de diverse open toernooien (n.b. 
“open” betekent dat inschrijving mogelijk is voor leden van andere 
verenigingen). 
Ook is er een beperkte mogelijkheid tot het introduceren van niet-
TC Souburg-leden (zie pag. 27/28). 
 

Vrij spelen 
Het aantal leden van vrijwel elke tennisvereniging is zo groot, dat 
het vaak niet mogelijk is zonder meer de baan op te gaan om te 
spelen. Dit heeft geleid tot het zogenaamde “afhangen”: het reser-
veren van een baan. 
Op het tennispark is een bord, het afhangbord, waarop de voor de 
diverse banen geldende begintijden zijn vermeld. Elk lid kan voor 
drie kwartier een baan reserveren, door haar/zijn spelerspasje bij 
een gekozen begintijd te ‘hangen’. 
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Voor dit afhangen gelden bepaalde regels, die zijn opgenomen in 
het zgn. baanreglement. 
Ook zult u begrijpen dat de banen een kostbaar onderdeel zijn van 
ons tennispark en dat we daar op een zuinige en goede manier mee 
om moeten gaan. Vandaar dat ook daar regels voor zijn 
opgenomen in het baanreglement. Onderstaand baanreglement 
schrijft dus voor welke regels u vóór en na het spelen in acht dient 
te nemen. 
 

Baanreglement 
 

algemeen 

 1. Men dient af te hangen overeenkomstig de tijden vermeld op het 
afhangbord. 

 2. Er kan uitsluitend worden afgehangen met de door de vereniging 
verstrekte geldige lidmaatschapspasjes (het KNLTB-pasje of een 
door de ledenadministratie verstrekt tijdelijk pasje). Andere 
middelen zijn niet toegestaan. 

 3. Afhangen dient persoonlijk of door medespelers op de baan te 
geschieden. Het reserveren voor derden is niet toegestaan. 

 4. In de wachttijd tussen afhangen en spelen moet men op het 
tennispark aanwezig zijn. 

 5. Afgehangen kan slechts worden voor drie kwartier, zowel voor 
enkel- als voor dubbelspel. 

 6. Gedurende het spelen dienen de lidmaatschapspasjes op het 
afhangbord te blijven hangen. 

 7. Het is toegestaan om langer dan de voornoemde tijden te spelen 
zolang zich geen andere spelers melden voor uw baan; u mag 
echter niet (even snel) uw pasje(s) gaan verhangen naar de 
volgende periode. 

 8. Het is verboden speeltijd te reserveren voor een volgende periode 
voordat uw vorige speeltijd is geëindigd (lestijd geldt hierbij ook als 
speeltijd). 

 9. Men kan niet op de baan staan zonder afgehangen te hebben. 
Uitzondering op deze regel zijn door of vanwege het bestuur 
gereserveerde banen voor training, competitiewedstrijden, 
toernooien, tossavonden, enz. 

10. Het bestuur kan banen reserveren ten behoeve van onderhoud en 
andere speciale doeleinden. 

11.  Indien alle banen bezet zijn, is men verplicht te dubbelen wanneer 
men daartoe wordt verzocht. 

12  Een  enkelspel,  eenmaal begonnen, mag als zodanig worden  uit-
gespeeld. 
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13. Na afloop  van  het  tennissen  dienen  de   banen  altijd  geveegd 
te worden door degenen die gespeeld hebben. 

14. Als de gravelbanen zo nat zijn dat er plassen op liggen, 
besneeuwd of bevroren zijn, mag er niet op gespeeld worden. 

15. De baan mag alleen worden betreden met tennisschoenen zonder 
grove profielzool. 

16. Wanneer u beschadigingen veroorzaakt of ontdekt, dient u deze 
onmiddellijk aan het bestuur of de Commissie Beheer en 
Vrijwilligers te melden. 

17. Papier en ander afval  dienen niet op de baan achtergelaten te 
worden, maar te worden gedeponeerd in de daartoe bestemde 
afvalbakken. 

 

competitiewedstrijden 
18. De door de Commissie Prestatieve Activiteiten aangewezen 

baancommissaris is verantwoordelijk voor de indeling van de 
banen tijdens competitiewedstrijden. 

 Recreatief tennis op momenten dat competitiewedstrijden worden 
gespeeld kan alleen in overleg met en na goedkeuring van de 
verantwoordelijke baancommissaris; deze is op die dagen echter 
door het bestuur verplicht om ten minste één baan beschikbaar te 
houden voor, of (desgevraagd) beschikbaar te stellen aan, 
recreanten. 

 

toernooien 
19. De wedstrijdleiding van een toernooi is verantwoordelijk voor de 

indeling van de banen tijdens toernooiwedstrijden. 
 Recreatief tennis op momenten dat toernooiwedstrijden worden 

gespeeld kan alleen in overleg met en na goedkeuring van de 
wedstrijdleiding. De wedstrijdleiding is op die dagen echter door het 
bestuur verplicht om ten minste één baan beschikbaar te houden 
voor – of (desgevraagd) beschikbaar te stellen aan – recreanten. 
Let wel: dit laatste met uitzondering van de door het bestuur 
vastgestelde open KNLTB-toernooien (Open Souburg toernooi en Open 
Jeugd toernooi). Tijdens deze KNLTB-toernooien geldt de verplichting 
tot het beschikbaar stellen van een baan voor recreanten dus niet. Het is 
aan de toernooileiding om vast te stellen of er mogelijkheden zijn tot 
recreatief tennis.  
 

tennislessen (-trainingen) 
20. Op het afhangbord en/of het lessenschema wordt/staat 

aangegeven welke ba(a)n(en) op welke tijd(en) bezet is(zijn) voor 
les- en/of trainingsactiviteiten onder leiding van een door het 
bestuur toegelaten tennistrainer. Op deze tijd(en) kan op deze 
hiertoe “gereserveerde” baan niet worden gespeeld.  
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tossen 
21. Op het afhangbord wordt door middel van tosskaartjes aangegeven 

welke ba(a)n(en) bezet is(zijn) voor tossactiviteiten. Zolang het 
tosskaartje op de desbetreffende baan is afgehangen, kan deze 
baan niet worden afgehangen door niet aan de toss deelnemende 
leden.  

 

weersomstandigheden 
22. Indien bepaalde banen als gevolg van weersomstandigheden (of 

anderszins) onbespeelbaar zijn, hebben tennis- en trainingslessen 
onder leiding van een  door  het  bestuur  toegelaten  tennistrainer 
– op maximaal twee bespeelbare banen – voorrang op competitie-
wedstrijden en recreatief tennis. 

 

reglementswijziging 
23. In het algemeen belang van de vereniging kan het bestuur dit 

reglement wijzigen. 
 

Uit dit reglement heeft u al begrepen dat niet altijd alle zeven banen 
beschikbaar zijn, bijvoorbeeld vanwege training, les, onderhoud, 
competities, toernooien, enz. In zulke gevallen is dit op het afhang- 
bord kenbaar gemaakt, want er hangen dan kaartjes met de tekst 
“les”, “toernooi”, enz. Voor die banen kan dan dus niet worden 
afgehangen. 
Vooral tijdens toernooien en competities zijn de mogelijkheden om 
vrij te spelen dus beperkt. De leiders (toernooileiding, respectievelijk 
baancommissaris) op die dagen zijn echter door het bestuur 
verplicht om ten minste één baan beschikbaar te houden, of 
(desgevraagd) beschikbaar te stellen voor vrij spel. 
 

n.b. zie de Let wel onder punt 19.    
 

Verlichting 
Een partijtje tennis spelen kan tegenwoordig ook in de avonduren 
en wel op de banen 1 t/m 5, want die zijn voorzien van verlichting. 
Het is echter niet zo dat op deze banen iedere avond automatisch 
het licht aan gaat, maar u kunt zelf de verlichting bedienen. U heeft 
daarvoor echter wel een sleutel nodig. Er is een sleutel verkrijgbaar 
voor de verlichting van baan 1/2 en een sleutel voor baan 3/4/(5). 
Waar de sleutels verkrijgbaar zijn en hoe u de verlichting moet 
bedienen staat te lezen in het hoofdstuk Sleutels (pag. 31 - 35). 
 

Beregening  
De toplaag van vijf van de zeven banen op ons park bestaat uit 
gravel. Om te voorkomen dat deze gravel bovenlaag (te) droog 
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wordt en gaat (ver)stuiven is het nodig om deze vochtig te houden. 
Bovendien voorkomt een vochtige bovenlaag dat u als speler gaat 
uitglijden en  daardoor blessures kunt oplopen. 
Dus voor goede speelcondities en ter voorkoming van wegwaaiend 
gravel is het noodzakelijk om de bovenlaag vochtig te houden/te 
maken; er dient tijdig beregend te worden. 
 

Voor wat betreft de banen 1/2 en 5 t/m 7 gebeurt dit automatisch of 
wordt dit tussentijds door deskundige leden gedaan. U kunt daar 
dus zelf geen actie toe ondernemen. Bovendien hebben deze 
banen een vrij dikke gravellaag (toplaag + onderlaag), zodat ze 
langere tijd vocht vasthouden. 
 

Voor de all-weatherbanen, de banen 3/4, is het anders, want deze 
hebben een verharde onderlaag met daarop een kunstgrasmat 
ingestrooid met keramisch roodzand. Deze hoeven niet gesproeid te 
worden, maar het kan wel op een warme zomerdag om voor 
verkoeling te zorgen. 
 

Slepen 
Na iedere speelbeurt dienen de spelers, voordat ze de baan 
verlaten, alle sporen uit te wissen door de banen zo goed mogelijk 
te egaliseren; er dient gesleept te worden met de op de banen 
aanwezige sleepnetten. 
Nadat er gesleept is dienen de sleepnetten op de daartoe bestemde 
plekken te worden terug gelegd/gehangen. Er ontstaat namelijk veel 
schade aan de hekwerken wanneer de sleepnetten schuin in de 
hoek worden gelegd i.p.v. evenwijdig aan de hekken. Ze dienen dus 
niet in de hoek te worden getrokken, maar evenwijdig aan het hek 
tegen het hek te worden geplaatst. 
 

Introduceren 
In beperkte mate is het mogelijk om “mensen van buitenaf” uit te 
nodigen om op onze banen te komen spelen. Dit introduceren van 
niet-TC Souburg-leden kan onder de  voorwaarden zoals vermeld in 
het introducéreglement. 
 

introducéreglement 
 

 Alleen een verenigingslid kan iemand introduceren. 
 In de maanden juli en augustus mag een lid onbeperkt een 

introducé uitnodigen om een balletje te slaan. 
 In de maanden september t/m maart mag een lid maximaal vijf 

keer een introducé uitnodigen. 
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 Om iemand te introduceren dient er vooraf een mail te worden 
gestuurd naar ledenadministratie@tcsouburg.nl waar tevens 
afspraken kunnen worden gemaakt over de betaling van de 
vergoeding van € 2,50 per keer. De mail dient op verzoek te 
worden getoond. 

 Jeugdleden van onze zusterverenigingen LTC De Schelde en LTC 
DOS mogen gratis geïntroduceerd worden, echter 

- alleen in de maanden april t/m september 
- alleen overdag tot 18:00u  

Door alle spelers (dus ook door de introducés) moet er worden 
afgehangen. 
(Dit introductierecht geldt omgekeerd ook bij LTC De Schelde en 
LTC DOS voor junioren van TC Souburg). 

 Seniorleden van onze zusterverenigingen LTC De Schelde en LTC 
DOS mogen gratis geïntroduceerd worden, echter 

- alleen in de maanden juli t/m september 
Door alle spelers (dus ook door de introducés) moet er worden 
afgehangen. 
(Dit introductierecht geldt omgekeerd ook bij LTC De Schelde en 
LTC DOS voor senioren van TC Souburg). 

 

 Introducés kunnen alléén toegelaten worden als de bezetting 
van de banen dit toelaat. 

 

n.b. In de niet genoemde periodes (april t/m juni) is er geen introductie 
mogelijk, omdat de banen dan door competitie en vrij spelen (te) druk bezet 
zijn. 
 

      
 

  GEDRAG OP EN OM DE BANEN 
 

Geheel in overeenstemming met de statige kleding en stijlvolle 
omgangsvormen speelden tenniswedstrijden zich in het verleden af 
in een gedragen stilte. Via de tv heeft u inmiddels wel begrepen dat 
het er o.a. bij de massaal bezochte toernooien vandaag de dag heel 
anders aan toe gaat. Zo ook bij ons. 
Die eerbiedige stilte op het tennispark is verdwenen en heeft 
plaatsgemaakt voor gezellige drukte op het terras en langs de 
banen. Je favoriete speler(s) aanmoedigen is inmiddels heel 
gewoon. Maar het maken van opmerkingen en/of afleidende 
geluiden bij een service bijvoorbeeld, zijn nog altijd uit den boze. 
Ook de kleding is inmiddels sterk veranderd en verandert steeds, is 
zelfs aan mode onderhevig. Soms lijkt het alsof alles geoorloofd is, 

mailto:ledenadministratie@tcsouburg.nl
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maar ook hier zijn er toch wel grenzen. Bovendien is er uiteraard 
niet voor niets aparte tenniskleding op de markt. Zorg er ten minste 
voor dat u herkenbaar bent als tenniss(t)er als u de baan op gaat. 
(zie ook bij TENNISMATERIAAL). 

U merkt het wel, veel veranderingen, maar er zijn toch een aantal 
regels overeind gebleven; noem het maar fatsoensregels. 
 

Taalgebruik 
Hoewel de tennissport geen  gele  en  rode  kaarten  kent  dient  het 
taalgebruik op de baan correct te blijven, d.w.z. dat krachttermen en 
andere normloze en/of onbeleefde uitingen ongewenst zijn. 
Hoewel op ons niveau zelden met scheidsrechters wordt gewerkt, 
kan het bestuur (of de toernooileiding) als zodanig optreden (direct 
of naderhand) en eventuele maatregelen treffen; in dit verband 
wordt ook van ouders corrigerend optreden verwacht, zeker ook 
wanneer er herhaaldelijk “foutief gedrag” wordt vertoond. 
 

Toeschouwers 
Tennis is een sport die veel concentratie vereist tijdens het spelen; 
zeker wanneer het een wedstrijd betreft. Elke afleiding van buiten 
de baan kan een spe(e)l(st)er uit het spel halen en velen zijn daar 
niet blij mee. 
Als u naar een wedstrijd kijkt, beperk dan uw uitingen van vreugde 
of verdriet zoveel mogelijk tot momenten waarop het spel stil ligt. 
Probeert u ook, zo nodig, uw kind(eren) tot zoveel mogelijk rust te 
manen. Als u kinderen meeneemt, zorg dan voor een (tijdelijke) 
oppas wanneer u zelf moet tennissen. 
 

      
 

  TENNISPAVILJOEN 
 

De allereerste jaren dienden respectievelijk een toercaravan en een 
keet als kantine, maar op 19 april 1980 kon – nadat een aantal 
enthousiaste leden gedurende de wintermaanden veel vrije tijd had 
opgeofferd – een stenen tennispaviljoen officieel geopend worden. 
Naarmate het ledenaantal steeg hebben er in de loop der jaren nog 
diverse renovaties plaatsgevonden. De laatste verbouwing/uitbrei-
ding vond plaats in 1998. 
Het huidige tennispaviljoen bevat heren- en dameskleedkamers met 
douches en toiletten, maar ook en vooral een grote ontspannings-
ruimte met bar, keuken en berging. 
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Het beheren van ons tennispaviljoen is in handen van de 
subcommissie Beheer paviljoen, onderdeel van de Commissie 
Beheer en Vrijwilligers, doorgaans kantinecommissie genoemd. 
Deze commissie gaat over het gebruik, de inrichting en aankleding 
van het paviljoen(de kantine). Maar zij doet veel meer dan dat, want 
de meeste tijd en energie wordt besteed aan het horecagebeuren. 
Daarbij moet u denken aan het inkopen en vooral aan het aan de 
man brengen van een groot assortiment aan consumpties/snacks. 
 

Kantinedienst 
Voor het bereiden en het aan de man brengen van de consumpties 
en snacks is veel man-/vrouwkracht nodig, want dat kunnen de 
leden van de kantinecommissie uiteraard niet alleen; hierbij is dus 
de hulp nodig van de leden. Zij worden dringend verzocht kantine-
dienst te doen. 
Deze bar- en keukendiensten worden ingedeeld door  de kantine-
commissie, die de leden oproept om bar- en/of keukendienst te 
doen. Op de homepage van onze website vindt u in de rechter 
kolom onderaan een blokje ‘Kantine’; via de link ‘Informatie’ komt u 
op de pagina met volop uitleg over en de noodzaak tot het doen van 
kantinedienst(en).  
De andere link, ‘Inschrijven kantinedienst’, brengt u bij een schema 
waarop u zelf kunt aangeven op welke dag en welk dagdeel u 
bereid bent kantinedienst(en) te “draaien”. U kunt daar zien welke 
dagen en tijden nog niet ingevuld zijn en dan daaruit uw keuze(s) 
maken.  
Zij die zich hebben aangemeld om bar- of keukendienst te doen, 
worden hiervan (ter herinnering) tijdig ook nog eens schriftelijk op 
de hoogte gebracht. Zij ontvangen een herinneringsbrief waarin 
uitleg wordt  gegeven over het afhalen en terugbrengen en hanteren 
van de sleutel (zie ook bij Sleutels op pagina 31-35), het afhandelen van 
de financiën en het invullen van het bijgevoegde ‘opcentenbriefje’. 
 

U merkt wel, de kantinecommissie doet er alles aan om de kantine 
zoveel als mogelijk open te laten zijn. 
 

Openingstijden 
De kantine kan alleen geopend zijn als er kantinedienst is,  maar 
aangezien er gewerkt wordt met vrijwilligers is het nooit met 
zekerheid te zeggen wanneer de kantine open is. Dit is dus sterk 
afhankelijk van het aantal leden dat bereid is kantinedienst(en) te 
doen. 
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Door het bestuur wordt dan ook op alle leden een dringend beroep 
gedaan kantinedienst(en) te ‘draaien’, zodat de kantine zo vaak 
mogelijk open kan zijn en er geen betaalde krachten hoeven te 
worden aangetrokken, want dit zou alleen maar contributie-
verhogend werken. 
 

De commissie streeft ernaar, en doet er alles aan, om tijdens het 
tennisseizoen (april t/m september) de kantine dagelijks geopend te 
hebben van 09.00 tot 11.30 uur 
   13.15 tot 15.30 uur 
   18.30 uur tot sluiting 
De kantinecommissie probeert de kantine in de weekends en tijdens 
competities en toernooien de hele dag geopend te hebben, hetgeen 
meestal lukt. 
Helaas is dit op doordeweekse dagen niet altijd haalbaar; er wordt 
dan geprobeerd om  in elk geval ’s avonds geopend te zijn. 
 

n.b.   

 kantinedienst  doen is een bij uitstek geschikte mogelijkheid om 
snel een groot aantal leden te leren kennen; bovendien leidt deze 
zelfwerkzaamheid ook tot een grotere betrokkenheid en een 
hechter saamhorigheidsgevoel bij de leden. 

 om het doen van kantinedienst min of meer te verplichten, is de 
zgn. opcentenregeling in het leven geroepen. (zie bij CONTRIBUTIE) 

 het eerste jaar dat u lid bent, wordt u niet aangeschreven om bar- 
of keukendienst te doen (het mag uiteraard wel). 

 

Consumpties 
Aan de bar zijn warme en koude dranken verkrijgbaar, alcoholische 
(18+) en niet-alcoholische, ijs, snoep, alsmede broodjes, tosti’s, 
snacks, frites, enz. 
 

Er is alleen contante betaling mogelijk. 
 

      
 

  SLEUTELS 
 

Binnen elke organisatie wordt gebruik gemaakt van een grote 
diversiteit aan sleutels, maar gelukkig hoeft niet iedereen over al die 
sleutels te beschikken. Niet anders is het bij onze club. 
Als  spelend  lid  heeft  u  zelfs  geen  of  slechts  een  gering  aantal 
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sleutels nodig, al naar gelang het tijdstip waarop u of met welk doel 
u op het park wilt zijn. Om het park te betreden is er (nog) geen 
sleutel nodig, omdat het hek altijd geopend is; het wordt slechts in 
bijzondere gevallen afgesloten. 
De weinige sleutels waarover u mogelijk zou willen beschikken zijn 
die voor 

 a. het tennispaviljoen (de kantine) 

 b. de dameskleedkamer / verlichting baan 1/2           

 c. verlichting baan 3/4/(5) 
 

 a. kantine 
Ons clubgebouw is in principe alleen geopend wanneer iemand 
kantinedienst (zie pag. 30) doet of wanneer er een sleutelbezitter 
(bijv. een bestuurs-/commissielid of toernooileider) aanwezig is op 
het park. Maar aangezien het vrijwillig kantinedienst doen door de 
leden helaas op een heel laag pitje staat is de kans dat u een 
gesloten kantine treft echter erg groot. 
Maar… als u verwacht een gesloten kantine te zullen treffen en toch 
wel graag gebruik wilt maken van  de kantine – en dat zal alleen 
maar toenemen nu er ook ’s winters kan worden doorgespeeld – 
dan bestaat een (weliswaar beperkte) mogelijkheid om zelf een 
sleutel af te halen. De sleutel van het clubgebouw is een 
leensleutel en kan/mag dus niet behouden worden.  
 

n.b. alleen seniorleden kunnen een sleutel afhalen. 
 

Wanneer u gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid, dan 
dient u zich te houden aan het navolgende reglement: 
 

1. Overdag  kunt u (mits aanwezig) vanaf 9:00u een sleutel van 
het clubgebouw afhalen bij Theo Houmes, Beciusstraat  28 
(tel. 460425)  

2. ’s Avonds kunt u (mits aanwezig) een sleutel van het 
clubgebouw afhalen bij Jeanine Huisson, Lingestraat 16.      

3. De sleutel zal alleen worden uitgeleend op vertoon van een 
geldige ledenpas. 

4. De sleutel dient geretourneerd te worden op het afhaaladres. 
5. Diegene die de sleutel heeft afgehaald en het clubgebouw 

heeft geopend is verantwoordelijk voor de zorg van het 
clubgebouw (o.a. ordentelijk beheer, verrekenen 
consumpties) en het goed afsluiten (alarm?!) ervan. 

 

Vooral voor wie in de wintermaanden gebruik gaat maken van deze 
leensleutel (maar dit geldt eveneens voor wie dan kantinedienst 
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heeft) is er nog een belangrijk iets om te weten, nl. de werking van 
het alarm. Vanaf 1 oktober t/m 30 maart is ook overdag het alarm 
ingeschakeld. Wie dus in die periode gebruik maakt van de 
leensleutel dient ook het alarm te kunnen uit- en aanzetten. Daartoe 
dient u de volgende instructie goed op te volgen: 
  

Om het alarm uit te zetten opent  u met de sleutel 
de deur. Zodra de deur geopend is hoort u piepjes, 
ten teken dat het alarm aan staat; blijf kalm, want u 
hebt 20 seconden om het alarm uit te zetten, wat 
op zich een eenvoudige handeling is:  

Open  het  klepje   van  de  alarminstallatie  (rechts  naast  de  
geopende deur) en houd dan een kort moment de  sensor  vóór  het 

    

 

cijfer 0; u hoort dan andersoortige   piepjes 
en ziet op de display de code  **** 
verschijnen. Kort daarna stoppen de 
piepjes en verschijnt Systeem uit. 

 

Voordat u vertrekt en het alarm weer gaat aanzetten moeten eerst 
verschillende handelingen gedaan zijn, t.w. 

- de 2 knippen op de deur van de dameskleedkamer op slot 
doen, 

- kaart “let op, alarm aan “ ophangen (vaste voordeur), 
- buitendeur voorraadruimte controleren en eventueel op slot 

doen (sleutel in sleutelkastje hangen), 
- nooddeur kantine (tegenover telefoon) controleren en 

eventueel op slot doen (sleutel in sleutelkastje hangen), 
- alle lichten uit doen. 
- verwarming laag zetten (12 graden) 

Klepje alarminstallatie (rechts naast te openen voordeur)  openen  
en  de sensor een kort moment vóór het  cijfer  0   houden; u hoort  
piepjes en ziet op de display de code  ****  verschijnen. Kort  daarna 
verschijnt Systeem ingeschakeld, waarna een paar seconden later 
een piepgeluid hoorbaar wordt. U heeft dan 20 seconden de tijd om 
naar buiten te gaan (is ruim voldoende) en af te sluiten. 
 

b. buitendeur dameskleedkamer (incl. verlichting baan 1/2) 
De sleutel van de dameskleedkamer dient een aantal doelen: 

 omkleedmogelijkheid, 
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 toiletbezoek, 

 douchemogelijkheid, 

 schuilgelegenheid, 

 het aan- en uitdoen van de verlichting op baan 1/2, 
 

Het verlichtingskastje bevindt zich in de 
dameskleedkamer direct naast de buitendeur. 
De verlichting kan ontstoken worden door de 
groene knop enkele seconden stevig ingedrukt 
te houden. De verlichting kan (later) uitgezet 
worden door de rode knop in te drukken.  

Let op: Bij het verlaten van de dameskleedkamer altijd de deur op 
slot doen. 
 

c. verlichting baan 3/4/(5) 
Voor het spelen op baan 3/4 kan een sleutel goed van pas komen 
wanneer je van plan bent ’s avonds te gaan tennissen en baan-
verlichting nodig is.  
Met bedoelde sleutel kan het sleutelkastje geopend worden dat is 
bevestigd aan de eerste schuur bij deze banen. In dat sleutelkastje 
bevindt zich een sleuteltje waarmee u de verlichting op baan 3, 4 en 5 
kunt ontsteken.    

    

 
1 = sleutelkastje 
2 = verlichtingskastje 
3 = beregeningskastje 
 

 
 

U dient als volgt te werk te gaan: 

 

1 Sleutelkastje  

 Open met uw sleuteltje het sleutelkastje 

 Met het sleuteltje dat u in het kastje vindt 
bedient u het verlichtingskastje en ontsteekt u 
de verlichting op de banen 3 + 4 of op baan 5; 
zie hieronder bij 2 Verlichtingskastje.  

 

Na gebruik het sleutelkastje afsluiten. 
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2 Verlichtingskastje 
 

Het bovenste slot is voor de verlichting op baan 3 
en 4; het onderste slot is voor baan 5. 
 

 Steek het sleuteltje in het sleutelgat en draai 
de sleutel van 0 naar I (sleutel gaat 
automatisch terug in de 0-stand). 

Wachttijd voor het licht gaat branden: 
op baan 3 na 5 seconden, 
op baan 4 na 1 minuut, 
op baan 5 na 2 minuten. 
Als de verlichting in gebruik is, brandt het 
corresponderende groene lampje naast het slotje. 
 

 

3 Beregeningskastje. 
 

Voor dit kastje heeft u geen sleutel.  
 
Het bedienen van de beregeningsinstallatie is  
voorbehouden aan leden van de Beheercommissie 
of aan degenen die daarvoor toestemming hebben 
gekregen van deze commissie (bijv. tijdens 
toernooien). 

  
Algemeen geldt voor de verlichting op de banen 1, 2, 3, 4 en 5: 

 Na het uitzetten van de verlichting duurt het maximaal een kwartier 
voordat de lampen weer aangedaan kunnen worden. 

 Om 24.00 uur gaat de verlichting automatisch uit. 

 Als er geen gebruik meer gemaakt wordt van de verlichting, wilt u 
die dan uitzetten i.v.m. de energiekosten. 

 

De sleutels voor b. en c. zijn borgsleutels. Ze zijn als setje verkrijg-

baar bij de ledenadministrateur Bram Ossewaarde (voor adres zie 

onder Commissies op de website) tegen betaling van een borgsom 
van slechts € 15,--. 
Als u geen gebruik meer wilt maken van de sleutels, bijv. bij 
beëindiging lidmaatschap of bij verhuizing, dan kunt u uw sleutels 
weer op bovenstaand adres inleveren. U krijgt uw borg dan terug. 
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VEEL  TENNISGENOT TOEGEWENST BIJ   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                   eindredactie:  Sjaak Flipse   
mei 2015                                                                                      Bram Ossewaarde 


